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Про оголошення ayKuioHy
оренди
проло"*ення договору

1. Оголосити аукцiоtt, за

реЗУЛ

орендарем.

2. Затвердити текст огоJlошенtlя
ореtlди Не
на продовженlIя договору
СеРЖ
uop""oro, м. KltIB, вул, Лифаря
дода€ться,

3.БалансоУтрИМУВаЧУ_Школi1-1IlстУllенiвNs276ЩеснянсЬкогорайонУ
чинного орендаря про проведеI{ня
повiдомити
MicTa Кисва невiдкладно
електронного аукuiону,

2

районноi в
4. ВiддiЛу з питаНь майна комунальноi власностi ,Щеснянськоi
оголошення про проведення
MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii розмiстити
оренди нежитлових
електроНного ayKuioHy на продовження договору
Киiв, вул, Лифаря Сержа, |4,
примiщень, що знаходяться за адрес )ю: м,

Заг€шЬноюПлоЩею55,60кВ.М'ВеЛектроннiйторговiйсистемi.

в
5. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звi,гностi .Щ,еснянськоТ районноi
порядку, провести
MicTi Кисвi д.рй""оТ адмiнiстраuiТ в устаrIовленому

електронного майданчика та
перерахування къштiв, що надiйдуть вiд оператора
орендаря.

покласти на заступника
6. Контроль за виконанням цього розпоря,цження
Т з MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiТ

голови .Ц,еснянськоТ o^iМ.
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ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продOвження договору оренди
нежитлових примiшень, що знаходяться за адресою: м. КиТв. вул. Лифаря Сержа, бул. 14,
площею 55,60 кв. м

Орендодавець
Балrансоутримувач
Iнформаuiя про
чинний логовiр
оренди- строк
якого закlнчу€ться

нформацlя про
об'скт оренли

загальна iнформацiя
fiеснянська районна в MicTi Кисвi державна алмiнiстрацiя, код
СДРtIОУ 374l5088. адреса: проспект Маяковського Володимира, 29,

MicTo Ки'iв,02225. тел. (044) 546-20-.71. e-mail: vkv09@ukr.net
Школа 1-1ll ступенiв ЛЪ 276 Деснянського району MicTa Кисва, код
СДРtIОУ 0l487866. алреса: м. Киiв., вул. ЛиФаря Сержа. бул. l4,
iндекс 02222. те.rr. (044) 530 20 86. e-mail: sсhооl27б@i.uа
Приватне пiдприсмство кАВТОГОР)) - чинний орендар.
!оговiр оренди J\Ъ l 086 вiд 09.1 l .202l року
Строк оренди: 2 роки 364 днi
/{ата закi н чен ня доl,овору: 26.09.20r|.1
Чинний орендар мас переважне право на продовження договору
оренllи Nlr l086 вiд 09.11.20l8 року. яке реа,riзуеться ш.ляхом участi в
аукцlонl на продовження договору оренди вlдповlдно до умов
пункту 149 Порялку передачi в оренду державного та комунаJIьного
майна, затвердженого постановоtо Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд
03.06.2020 року ]ф 483 к{еякi питання оренди державного та
комун&,Iьного майна> (далi - Порялок).
Якщо. переможцем став iнший учасник електронного ayKuioHy,
договiр з чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням
строку, на який його укладено,
Iнформацiя про об'€кт оренди
Об'скт оренди знаходиться за адресою: вулиця вул. Лифаря Сержа,
бул. l4. м. КиТв. iндекс 02222.
Загальна площа: 55.60 кв. м. Корисна площа: 55.60 кв. м.
Частина залiзобетонноi' булiвлi. перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення,
Вхiд . в примiщення зага,,tьний. Стiни, фу"даrент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацiТ
булiвлi.
технiчний стан об'скта задовiльний.
наявностi системи
електропостачан ня та теплопостачан ня.
Об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачаJIьниками комунаJ,Iьних посJtуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'€кта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
t пiд арештом не знаходиться.

в

BapTicTb об

оренди

lнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
вести цi й ного
конкурсу або про
вкJlючення об'скта до
перелiку майна, що
пiдлягас приватизацiт
i

н

Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на

3l

.05.202l -

965000.00 грн. (дев'я,гсот шiстдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.) без
урахування Пдв.
Рiшення про провеленllя iнвестицiйtного конкурсу або про включення
об'скта до пере:liку MaliHa, що пiдлягас приват зацii, вiдсутнi.

Проловження таблицi

Iнформаuiя про

Не потребус

отри ман ня

балансоутри мува чем
погодження органу
управл iння

Пропонований строк

оренди використання

об'скта

Iнформачiя про те, що

об'сктом оренди €
пам'ятка культурноТ
спадщини. щойно
виявлений об'€кт
культурноТ спадщини
чи його частина
Iнформаuiя про
цlльове
призначення
об'скта оренди
Проект договору

lнформачiя про
аукцlон

Умови оренди
майна

додатковi умови
оренди майна

2 роки 364 днi

Об'скт оренди не вlдноситься до пам яток культурноl спадщини,
шойно виявлених об'ектiв культурноi спадшини

Об'скт оренди вiдповiдно до абзачу 1l пункту 29 Порялку неможливо
використовувати за будь-яким .цiльовим_ _ призначенчям:_ окрiм
визначеного договором оренди гliд 09. l l .201 8 року Ns l086
розмiшення шкiл. KypciB з навчання водiiв автомобiлiв.
Додасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС
lнформачiя про аукцiоrн
Електронний. ayKuioH вiдбу_в_а€тьс,l в_електроннiй торговiй системi
державне пlдприсмство к[lрозорро.Пролажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення ayKuioHy: елек:тронний аукчiон на продовження
договору оренди.
Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику,
Час проведення аукuiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вlдповlдн0 до вимог Порядку проведення
електронних ayKuioHiB.
кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному ayKuioHi iз зниженням стартовоТ цiни встановлю€ться
електронною торговою системою для кожного електронного аукчiону
oкpeNlo в промiжку часу з l 9 години 30 хвилин до 20 години 30
хвилин дня. tцо передуе дню провеjlення електронного аукчiону.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: першого електронного ayKuioHy
- 4020.83 грн. (без урахування ПДВ);
(Розрахtлвано на пidсmавi puHKoBoi' оцiнкu .л,tайна:
9б5000,00 * 5% . l2 - 1020,83 ерн. liез урахування ПДВ)"
Можливiсть передачi об'скта в субсlренлу не передбачасться.
Компенсацiя замовнику ринковоТ оцiнки об'с.кта_ оренди
.

згiдно

договором про надання послуг з оц,iнки майна вiд 07.06.202l Jф
07106.

з

0-0l-

Оренлар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi

сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територiТ та вивiз смiття, охорона територiТ
примiцення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги,
Здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоТ зголи на поточний таlабо капiта,чьний ремонт
орендованого майна. як це передба,rено чинним законодавством.
Орендар здiйсгlюс страхування об'скту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренлнi канiкули - не передбаченi.

Продовження таблицi

Обмеження щодо
Об'скт оренди може бути використаний орендарем з метою
визначеною у. логоворi оренди, як.ий продо_вжуеться,
цiльового
саме:
призначення об'скта розмiщення шкiл, KypciB з навчання водiТв автомобiлiв.
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

а

особа. яка ма€ HaMip взяти участь, в електронному аукцiонi, сплачус

Iнформачiя про
умови, на яких
проводиться
аУкцlон

ресстраuiйний та гарантiйний внесl<и для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмально|9 цроку пiлвищс:ння старт воi оренлноi плати для:
- аукцiону - 40,2l грн ( l %);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 20l0,42 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенчiйний оренлар): 8041.6б грн.
Пункmо.ъl l17
ПоряOку переdачi в opeHdy- dержавноzо mа
Ko-l'|yHa!bHozo .лlайна переdбачеttо, tцо рtlз.ltiр zаранmiйно?о внесkу
вL,mшlов.,lюсmься вidповidнrl do пуtжmу 58 цьоztl Поряdку, крiл,t чuнно)о
оренdаря, якчЙ сп.,lачу(, еаранmiйнtlЙ внесок у роз.+tiрt по.повuнu
yapmoBoi_opettdHoi п.,lаmч за tlduH ,ttiсяць 1020,83 : 2 : 2010,42 ерн.
Пужmо.лt 58 [Iоряdку переdачi в oyleHc)y dержавно?о mа кол|унацьно?о
.14ашlа зазначеllо, ultl рtlз.ltiр zаранmiйнO?о Bttec{y вс,mановлюеmься
у
роэu ipi с mарmовOi' оре HdHoi' пJаmч,ц а :
lrза .ltiсяtli d:я об'с:кmiв opettdu, пр()пOltованuй сmрок opeHdu якuх
спlсlllqвчmь Bid tldtttlerl dtl п'яmu pclt;iB (1020,83 * 2 - 801l.бб zpH.), апе
lle .ueltLtL як 0.5 .llitti.ttu.,tbHtll'зuцlбimttoi пtumu, BC,maHOB.7eHoi'cmaHo-1l на
l сiчня поmочно?о року ( б()00,00 * 0,5 -3000,00 zpH.)
гермlни та в порядку, що визначенi
оТ торговоТ системи державне
100,00 грн (заidн

-

о Закону

YKpaiHu

внес()к
су-|4а кошmiв у роз,lliрi',|,i"'i,"'хi.i2,,!"Zу'"!lо!Ё'';ri"нZТ:,
BcmalloB.,leltoi'cmaHoлt tш l сiчня по,mочно?о
року (б000,00 zpH * 0,] :
б00,00 zpH)
Кiлькiст.ь KpoKiB ayKuioHy за методс)м покрокового зниження стартовоi
о_рендноТ плати та подаJтьшого подання цiнових пропозицiй - 99.
чинlrий орендар уае переважне право на продовження договору
орен+и в ход| аукцlону на продовження договору оренди за
умови, що

Вимоги до
орендаря

4 Закону УкраIни кПро оренду
ayKuioHiЙтенцirнийl
нЫ
ёт ю l3 Закону УкраТни

орендаря. визначеним статтею

державного та комунtчIьного майнаl>.
!окументи, якi
!ля участi в
розмiщус (завантажус) торговоТ системИ документИ. визначенi
Учасник в електроннiй
Ilpo оренду державного та комун€шьного
торговiй системi
Вiдповiда,rьнiсть за достовiрнiсiь поданих
державного
п lдприсмства

м
д

а).

KyMeHTiB несе заявник.

кПрозорро. Продажi>
для участi в

електронних торгах з
оренди майна на етапi
подачi

закритих

цlнових пропозицiй
(тобто до електронного
qуццlон
Вимоги ло оформлення
документiв. якi
повинен наllати
учасник для участi в
них торгах

l

торговоi' си стем и державl lого

п

iлпри смства

к

-,-г

ПроЪорfо. Пролажi

>.

Продовження таблицi
електронноl

торговоl

системи державного
п iдприемства
<<Прозорро. Продажi>>

додаткова
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

flo уклалення договору оренли або

переможець електронного аукцiон.
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
ayKuioHy у розмiрах.та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна'Ь
оренду У вiдповiдностi ло пункту 1.50 Порядку, на
рахуъок, зазначений
орендодавцем у проектi такого догOвоDч.

@

Реквiзити
для сплаТи потенцiЙними ореНларямИ гарантiйнИх та ре€стрuчiй""*
BHecKiB за Ilосиланням на cTopiHK,y вебсайта алмiнiстрiтора, на якiй
зазItаченl реквlзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale7info7elektronni-

нчика
юс
вання
страцlи
або
lиного
казна
нки
за такими реквiзитами:
в нацiональнiй валютi:
одержу вач : .Щ,есня нська районна в MicTi Кисвiдержавна
адмlнlстрацlя
7 20З 5 524903 8000077766 Банк одержувача:
лужба YKp,4illr, м. Киiв
Ще

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i адреса

електронноТ пошти

працlвника

374l5088
призначення платежу: для перерiахування ресстраuiйного та
гарантiйного BHecKiB
Перiол мiж.
аукцlоном lз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цi.ни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днirl з дати оприлюднення оголошення
електронНою торгоВою систеМою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку а,цмiнiЪтратЬра. на якiй с пБ.rпu"п"
в zurфавiтному порядку на ве6-с.
майданчика. якi мають https://prozc
еts-рrоzоrго prodazh i -cbd2.

аук@

l6:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе ба,rансЬуrр""уuач об'скта
Школа I-III ступенiв J\ф276 !еснянськоiо району йiiта Кисва.

балансоутримувача для Контактна особа: директор школи
звернень про
(044) 5з0-36-49

- Берличевська Надiя Петрiвна

ознайомлення з
об'ектом оренди

Керiвник апа

ольга МАШкIВСЬкА

Б

